
Haal het meeste uit 
uw CSR-beleid



Wie zijn wij?

Van Gentse vrijwilligersorganisatie  
naar internationale water-ngo

Join For Water, het voormalige Protos, garandeert water voor mens 

en natuur, vandaag én morgen.

We pakken uitdagingen aan bij de bron: veerkrachtige zoetwaterecosystemen zijn het fundament 

voor het recht op water.

Join For Water wil het recht 

op water verzekeren voor 

mens en natuur.

We focussen op 5 centrale thema’s

Milieubeheer 
voor gezonde 

watervoorraden

Klimaatactie 
voor een 

watercyclus in 
evenwicht

1
2

Water om 
voedselproductie 

te waarborgen

4

Drinkwater en 
sanitatie voor 

een menswaardig 
bestaan

3

Inspireren om 
bewuster te 
consumeren

5

Join For Water

© Join For Water, 
Caleb Obed Choucounou
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Onze impact

België

Benin
Dr Congo

Haïti

Ecuador/Peru

Burundi

OegandaMali

Join For Water is actief in 9 landen: in 5 landen in Afrika, 

in 3 landen in Latijns-Amerika, en in België.

Elk jaar beschermen en herstellen we waterrijke natuur, 
goed voor een oppervlakte van 75.000 voetbalvelden.

100.000 mensen plukken jaarlijks de vruchten van 
beschermde en herstelde ecosystemen of krijgen 

duurzame toegang tot water.

Steun in 2021

Join For Water

In totaal konden we rekenen 
op € 1.096.232 dankzij 

de bijdragen van private 
schenkers en onze partners.

© GaudiLab
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Versterk uw impact           
met Join For Water
… en val op met een unieke CSR-strategie!

De belangrijkste 
voordelen voor u als 
partner
1. Get involved in water stewardship

Inspireer anderen als leider door het thema “duurzaam omgaan met water” te implementeren in   

de kern van uw bedrijfsmodel.

2. Implementeer de SDG’s in uw CSR-beleid

Draag bij aan alle SDG’s!

3. Bescherm de toekomst van uw bedrijf

Water raakt aan zoveel essentiële aspecten van het bedrijfsleven. Het is een cruciale, maar 

schaarse grondstof. Als we water blijven verbruiken zoals we dat vandaag doen, stevenen we af    

op een watercrisis, maar ook op een economische crisis.

4. Positief imago

Door water op te nemen in uw CSR-beleid werkt u aan het imago van uw bedrijf, wat op zijn beurt 

zal leiden tot een concurrentievoordeel. Grijp de kans om gezien te worden als een betrouwbare, 

duurzame en vooruitstrevende onderneming.

5. Gemotiveerde werknemers

Uw medewerkers zijn trots op de organisatie waarvoor ze werken. 

Jonge generaties zoeken alsmaar meer naar een werkgever met wie ze 

bepaalde waarden delen. 

6. Innovatieve mogelijkheden 

Uw bedrijf wordt uitgedaagd om producten en diensten aan te bieden die een zo laag mogelijke 

impact hebben op onze ecosystemen en zoetwaterbronnen. 

7. Uw bedrijfsgift krijgt meteen aanzienlijk meer 
gewicht

Voor elke euro die we van onze partners en donateurs ontvangen, legt de overheid 4 euro bij.

8. Fiscaal voordeel*

Uw bedrijfsgift is fiscaal aftrekbaar via de vennootschapsbelasting. Meer informatie vindt u bij 

de Ondernemingsdatabank.

Join us!
Dankzij de steun van uw bedrijf zetten we écht stappen 

vooruit! U kan uw expertise en middelen inzetten voor 

duurzame langetermijnveranderingen in de gemeen-

schappen waar Join For Water mee samenwerkt. Ontdek 

de verschillende samenwerkingsmogelijkheden in deze 

brochure.

*Voor giften die het resultaat zijn van inzamelingen, verkoopacties of bijdragen van verschillende 

mensen die via een verzamelrekening worden gestort, kan Join For Water geen fiscaal attest 

uitreiken. Ook sponsoring (steun in ruil voor een tegenprestatie zoals promotie) wordt niet 

behandeld als een gift. 

Samenwerken met Join For Water
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https://ondernemingsdatabank.indicator.be/bedrijfsleider___privefiscaliteit/uw_vennootschap_een_gift_laten_doen_/VLTAVEAR_EU11200801?cookieChecked=1


Waarom precies 
inzetten op water?
Alles begint met water 

Door zoetwaterbronnen en waterrijke 

ecosystemen te beschermen voorkomen 

we niet alleen een wereldwijde watercrisis, 

maar dragen we tegelijkertijd (on)rechtstreeks 

bij aan andere SDG’s.

Iedereen heeft recht 
op water

Het recht op water is niet alleen vandaag belangrijk. Ook de generaties na ons hebben recht op water. 

Daarom stellen we de bescherming van waterrijke ecosystemen centraal in onze werking. 

Door deze waardevolle natuur te beschermen of te herstellen, kunnen we in de toekomst van haar 

voordelen blijven genieten. 

Maar ook op een andere manier denken we aan morgen: een goed beheer van de infrastructuur zorgt 

ervoor dat die blijft werken.

© Azote Images for Stockholm Resilience Centre, 

Stockholm University

Wateroplossingen dragen 
bij aan andere SDG’s, zoals 

de doelstelling voor meer 
klimaatactie.

De watercrisis aanpakken = samen internationaal 
actie ondernemen

Niet alleen het Globale Zuiden kampt met waterschaarste. De watercrisis is een globaal probleem. 

Vlaanderen heeft de vierde laagste waterbeschikbaarheid van alle OESO-landen. 

Tegelijk zetten we door ons consumptiepatroon ook de zoetwater-bronnen in het Globale Zuiden 

onder druk. 

De Watergroep integreert de internationale dimensie 

Drinkwaterbedrijf De Watergroep is al vele jaren een belangrijke partner van Join For Water.                 

Er werden samenwerkingen opgezet in onder meer België, DR Congo, Madagaskar, Benin en Burundi.

“Als openbaar nutsbedrijf willen we onze kennis en expertise ook inzetten in 

regio’s waar het niet zo evident is dat er elke dag drinkbaar water uit de kraan 

komt, laat staan dat er een goed uitgebouwde publieke watervoorziening is. 

Wat zowat 15 jaar geleden startte als zuiver financiële ondersteuning is 

uitgegroeid tot een projectsamenwerking waarbij ook veel aandacht gaat naar  

kennisuitwisseling. (…) 

Ook in Vlaanderen voelen we de gevolgen van de klimaatverandering op het 

vlak van waterbeschikbaarheid, droogte, watersnood door extreme regenval ... 

Daarom werken we hier niet alleen samen op het vlak van fondsenwerving 

maar zetten we ook de waarde en het belang van water samen in de kijker.”

Kathleen De Schepper 

Directeur Externe Relaties bij De Watergroep

"

Samenwerken met Join For Water
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Join For Water

... want samen kunnen 
we het tij keren!
Steun eenmalig

Met uw gift steunt u onze algemene werking, en daar zijn we u bijzonder dankbaar voor. Uw gift is 

welkom op BE22 5230 8036 1747, rekening van Join For Water. Voor giften vanaf €40 op jaarbasis 

ontvangt u een fiscaal attest.

Start een duurzaam partnerschap

Kies voor een meerjarig en duurzaam partnerschap voor algemene steun, 

voor een specifiek project, of op maat. Maak echt het verschil en zet uw 

betrokkenheid om in een duurzaam engagement. Dit kan door financiële 

steun aan te bieden, maar ook uw expertise en andere middelen zijn bijzonder welkom.

Een partnerschap voor algemene steun

Met uw gift steunt u de globale aanpak van Join For Water. We laten deze investering optimaal 

renderen, met maximale impact voor mens en natuur.

Een partnerschap voor een specifiek project

Heeft uw bedrijf een bijzondere interesse voor een bepaald land of waterthema? Als u een partner-

schap voor een specifiek project met ons aangaat, dan zorgen wij ervoor dat u het project van nabij 

kan volgen.

Samenwerken met Join For Water
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Samenwerken met Join For Water

U kan volgende projecten steunen...

België
Inspireren om bewuster te consumeren

DR Congo of Ecuador/Peru
Klimaatactie voor een watercyclus in evenwicht

Een partnerschap op maat

Heeft uw bedrijf een bijzondere interesse voor een bepaald land of waterthema? Als u een partner-

schap voor een specifiek project met ons aangaat, dan zorgen wij ervoor dat u het project van nabij 

kan volgen.

Bref WC, een grote speler in de markt van toiletproducten, 

werkt samen met Join For Water naar aanleiding van 

Wereldtoiletdag. 

Deze partner draagt  bij aan de bouw van toiletten in 

Burundi.

Be an innovative campaigner
Oneindig veel mogelijkheden

• Zet samen met enthousiaste medewerkers een leuk initiatief op om geld in te zamelen voor Join 

For Water. Om uw medewerkers extra te motiveren, kan u de belofte van corporate matching doen: 

een bijpassing van het ingezamelde bedrag (een afronding naar een rond getal, een verdubbeling 

van het bedrag …).

• Sponsor een medewerker of klant die deelneemt aan een zwemwedstrijd, loopwedstrijd…

• Promoot Join For Water en laat onze organisatie extra boven water komen. Door advertentie-

ruimte te doneren aan Join For Water helpt u ons om onze naamsbekendheid te verbeteren. 

• Verras uw klanten, medewerkers of partners met een origineel cadeau. Schenk x aantal liter 

water of x aantal bomen.

• …

Stoom uw team klaar voor een water-teambuilding

• Zoekt u een leuke teambuilding, maar wil u ook uw werknemers inspireren over de water-

problematiek? Wij komen graag een interactieve inspiratiesessie geven. 

• Staan uw medewerkers te popelen om wat actiever aan de slag te gaan? Geen probleem.           

Wij bieden graag onze water fiets- en wandeltochten aan.

3

Benin, Oeganda of Haïti
Milieubeheer voor gezonde watervoorraden

Mali of Benin
Water om voedselproductie te waarborgen

DR Congo of Burundi
Drinkwater & sanitatie voor 
een menswaardig bestaan

© Joseph Muhumuza – Join For Water

© Nick Hannes© Caleb Obed Choucounou – Join For Water 

12 13



Compenseer de CO2-uitstoot en/of het waterverbruik 
van uw bedrijf

Onderneemt u graag actie, maar stoot u op moeilijkheden? Wij bieden u graag een tussenoplossing 

aan. Compenseer uw CO2-uitstoot en/of waterverbruik terwijl u intern de nodige stappen 

onderneemt om duurzaamheid in de kern van uw bedrijfsmodel te implementeren. Elke stap is een 

stap vooruit!

Betrek uw klanten!

De wereldwijde watercrisis laat wellicht ook uw klanten niet onverschillig. Verbind uw imago met 

Join For Water en creëer een sterkere band met uw klanten. Wat kan uw bedrijf concreet doen?        

Er zijn oneindig veel mogelijkheden. 

Enkele voorbeelden:

• Bij elke verkoop van een product/dienst draagt uw bedrijf X euro bij aan Join For Water.

• Voor elke digitale catalogus die besteld wordt, draagt uw bedrijf X euro bij aan Join For Water.

• Maak van Black Friday, Blue Friday en doneer een percentage van de opbrengsten van Blue 

Friday aan Join For Water.

Voorbeeld: X²O Badkamers is een partner van Join For Water via de actie 

‘Eendje kopen voor goed doel’ (zie x2o.be)

X²O steunt Join For Water met een unieke, ludieke actie. In 

alle showrooms kan je onze mascotte Ducky in huis halen 

en tegelijk het goede doel steunen. Voor €3,95 haal je zelf 

een exemplaar in huis. Daarvan gaat €2 rechtstreeks naar 

Join For Water.

"

Are you joining us?

Marleen Vos

Coördinator communicatie en fondsenwerving

marleen.vos@joinforwater.be

T 0498 16 88 93

Samenwerken?
Marleen Vos en Charlotte Faes zijn verantwoordelijk voor de partner-

schappen met bedrijven. Neem gerust contact op om een samenwerking 

te bespreken.

Charlotte Faes

Medewerker fondsenwerving

charlotte.faes@joinforwater.be

T 0496 17 16 28

© Dieter Telemans
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https://www.x2o.be/nl/x2o-partner-goed-doel-join-for-water
mailto:marleen.vos@joinforwater.be 
tel:0498 16 88 93
http://mailtocharlotte.faes@joinforwater.be 
tel:0496 17 16 28


www.joinforwater.be
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Join us!


